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Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att Region Norrbotten fortsätter att medfinansiera
Norrbottens jämställdhetspris med 25 000 kronor under åren 2020-2023
(fyra år) inom ramen för regionstyrelsens anslag för jämställdhet.

Yttrande till beslutsförslaget
Genom att uppmärksamma, erkänna och premiera väl genomfört arbete inom
jämställdhetsområdet verkar vi för ett mer jämställt län i samverkan och
lyfter ett viktigt arbete som gynnar länet. Därför är det viktigt att regionen
tillsammans med sina samverkansaktörer fortsätter att arrangera en årlig
regional jämställdhetsdag som inspiration och att Norrbottens jämställdhetspris fortsätter att delas ut årligen.

Sammanfattning
Norrbottens jämställdhetspris har delats ut under åren 2014 till och med
2019, ett arbete i samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Prissumman finaniseras gemensamt där vardera part medfinansierar 25 000 kronor.
Syftet med jämställdhetspriset är att uppmärksamma och belöna jämställdhetsarbete i Norrbotten.

Ärendet
Bakgrund
År 2013 påbörjades planeringen av en gemensam satsning för att lyfta jämställdhetsarbete i Norrbotten där goda resultat nåtts genom samverkan.
En arbetsgrupp för samverkan initierades av dåvarande Norrbottens läns
landsting bestående av representanter från Länsstyrelsen i Norrbottens län,
Kommunförbundet Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Målet var att
lyfta fram länets jämställdhetsarbete och samverkan under konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights i juni 2014.
Konferensen Nordiskt forum manifesterade de nordiska ländernas beslutsamhet att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla
mänskliga rättigheter, en vision som Norrbotten delar och arbetar för.
För att sätta arbete för ett mer jämställt län i fokus och tillsammans lyfta det
jämställdhetsarbete som bedrivs regionalt beslutades att instifta ett jämställdhetspris. Priset innefattade dels 50 000 kronor och en möjlighet att få
presentera sitt arbete på Nordiskt Forum i Malmö 2014. Finansieringen av
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priset 2014 stod länsstyrelsen och landstinget för gemensamt. Under våren
2014 tävlade ett tjugotal jämställdhetsarbeten i länet om priset.
Efter detta beslutades att fortsätta att belöna jämställdhetsarbete i länet under
ytterligare fem år framåt, under åren 2015-2019, med fler parter som finansiärer så att prissumman kunde växlas upp till 100 000 kronor. Organisationer, verksamheter, företag och privatpersoner kan söka jämställdhetspriset för
genomfört eller pågående jämställdhetsarbete.
Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade därför den 30 september 2014
(§171) att landstinget under åren 2015-2019 skulle samverka med Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kommunförbundet Norrbotten och Luleå tekniska
universitet i ett årligt utlysande av Norrbottens jämställdhetspris, där landstinget skulle finansiera 25 000 kronor.
Nuläge
Enligt tidigare beslut delas Norrbottens jämställdhetspris ut för sista gången
år 2019. Priset delas ut i samband med den årliga regionala jämställdhetsdagen som genomförs den andra onsdagen i september varje år. Dagen är tänkt
att fungera som inspiration med föreläsningar och goda exempel på jämställdhetsarbete i länet.
Tillväxtberedningen med politiska företrädare för Region Norrbotten och
Norrbottens Kommuner anser det mycket angeläget att de fyra regionala
aktörerna fortsätter detta arbete. Regionens förhoppning är att Länsstyrelsen
i Norrbottens län och Luleå tekniska universitet fortsättningsvis vill vara
med och finansiera jämställdhetspriset med vardera 25 000 kronor.
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
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